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S. I. GUSEVILLE

Natiolle
Hyvä ystävä! Suuret kiitokset kirjeistä. Suorastaan 

pelastatte meidät ulkomaisilta vaikutelmilta. Jatkakaa 
ehdottomasti samaan tapaan. Hankkikaa herran tähden 
lehtikirjoituksia itse työläisiltä. Minkä takia he eivät kir
joita?? Se on suorastaan häpeä! Seikkaperäinen kertomuk
senne komitean agitaatiotoiminnasta Shidlovskin komis
sion vaaleissa 315 on oivallinen. Julkaisemme sen.

Vielä kysymys: otitteko komiteaan ne 6 työläistä, jotka 
aioitte ottaa? Vastatkaa ehdottomasti. Kehotamme har
taasti: ottakaa komiteaan työläisiä, ainakin puoliksi. Ilman 
sitä ette saa lujia asemia menshevikkejä vastaan, jotka 
lähettävät täältä paljon apuvoimia.

Kukaan byroon jäsenistä ei kirjoita mitään edustaja
kokouksesta. Se huolettaa meitä, sillä Rusalkan (ja osaksi 
Teidänkin) optimistinen käsitys, että Keskuskomitean 
suostuminen edustajakokoukseen on saavutus, herättää 
valtavaa huolestuneisuutta. Meille on päivän selvää, että 
Keskuskomitea halusi petkuttaa teitä. Keskuskomiteaan 
nähden täytyy olla pessimistejä. Älkää herran tähden 
uskoko siihen! Käyttäkää tarmokkaasti hyväksenne tilai
suutta saadaksenne vähemmistökomiteat ja erikoisesti 
suota edustavat komiteat mukaan. Tavattoman tärkeää on 
kiinnittää suurta huomiota Kieviin, Rostoviin ja Harkoviin: 
me tiedämme, että kaikissa noissa kolmessa keskuksessa 
on „Vperjodin” kannattajia, työläisiä ja sivistyneistöä. 
Niistä on tuotava hinnalla millä hyvänsä neuvottelevan 
äänioikeuden omaavia osanottajia edustajakokoukseen *. 
Sama koskee Moskovan kirjaltajia. Yleensä on hirveän har-

* K ir jo i t ta k a a  t ä s t ä  k a ik e s ta  R u s a lk a l le  j a  D e m o n ille .
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millistä, ettei byroo julkaissut päätöstämme työväenjärjes
töjen kutsumisesta edustajakokoukseen: se on kauhean 
suuri virhe. Korjatkaa se pian ja ehdottomasti.

Kehottaisin erikoisesti agitoimaan kaikkien Pietarin 
300 järjestyneen työläisen keskuudessa, että he lähettäisi
vät edustajakokoukseen omalla kustannuksellaan yhden tai 
kaksi edustajaa neuvottelevalla äänioikeudella. Se miel
lyttäisi työläisiä varmaankin tavattomasti ja he tarttuisivat 
kiihkeästi käsiksi asiaan. Älkää unohtako, että menshevikit 
koettavat vimmatusti halventaa edustajakokousta työläis
ten silmissä puhumalla, ettei siellä ollut työläisiä. Se on 
otettava varteen ja kiinnitettävä ehdottomasti erikoista huo
miota työväen edustukseen. Kyllä kai Pietarin työläiset 
saavat kootuksi kolmesataa ruplaa kahta työläisedustajaa 
varten (tai joku mesenaatti lahjoittaa varta vasten tähän 
tarkoitukseen), agitaatio, jota harjoitetaan viisikopeekkais- 
ten kokoamiseksi, on oleva valtavaa, ja kaikki saavat tietää 
siitä. Tällä olisi suunnaton merkitys. Lukekaa tämä ehdot
tomasti komiteassa sekä organisaattorien ja agitaattorien 
kokouksissa. Puhuvatko kaikki organisaattorimme ja agi
taattorimme työläisille suoran yhteyden ottamisesta 
„Vperjod” lehteen??

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

P. S. Byroon molemmat lehtiset (niin 1. numero kapi
nasta kuin 2. numero suhtautumisesta liberaaleihin) ovat 
mainioita ja me julkaisemme ne uudelleen täydellisinä 
„Vperjodissa” 316. Kunpa jatkaisittekin samaan tapaan!! 
Muuten: miksi kirjoitta)ain ryhmä on julistautunut Pietarin 
komitean järjestöön kuuluvaksi. Se ei ole tarkoituksen
mukaista seuraavasta syystä. Komitean yhteydessä toimiva 
kirjoitta)ain ryhmä ei saa valtakirjaa edustajakokoukseen. 
Jos se olisi erillinen, komiteaan kuulumaton, yleisvenäläi- 
nen „Venäjän SDTP:seen kuuluva kirjoittajain ryhmä”, 
sillä olisi oikeus lähettää (byroon luvalla) neuvottelevan 
äänioikeuden omaava edustajansa. Järjestäkää tämä asia, 
pyydän! Emme nimitä sitä painetussa sanassa Pietarin 
komitean yhteydessä toimivaksi ryhmäksi. Tehtäköön seu- 
raavaa: 1) Pietarin komitea erottaa sen. 2) Siitä tulee vaik
kapa väliaikaisesti irrallinen ja erillinen; 3) se „esittää 
anomuksen” (voi tätä byrokratismia!), että se saisi lähettää
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edustajakokoukseen edustajansa neuvottelevalla ääni
oikeudella; 4) byroo antaa luvan. Eiköhän kymmenkunta 
kirjoittajaa saa hankituksi edustajaansa varten 200 rup
laa?? Ja varmaankin edustaja (esim. Rumjantsev tai joku 
toinen) voisi olla edustajakokoukselle hyödyllinen. Ilmoit
takaa tästä byroolle tai tehkää mieluummin itse kaikki 
tämä ilman mitään selostuksia.

Kirjoitettu
o. 1905 maaliskuun alussa 

Lähetetty Genevestä Pietariin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


